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„Rimaszombat kívánságai."
I r t a :  MÁRKUS LÁSZLÓ.

A fenti cim alatt a Prágai Ma
gyar Hírlap itteni tudósítójának fól
iából a Rimaszombat város képvi
selő testületének február 19-iki 
diszpolgártválasztó díszközgyűlésé
vel kapcsolatosan, nevezett lap 
febr. 22-iki számában a következő 
közlemény jelent meg:

Jelentettük, hogy Rimaszombat város 
képviselőtestülete díszközgyűlésén dísz
polgárává választotta Dr. Benes Edvárd 
köztársasági elnököt. A díszközgyűlésen 
Telek A. Sándor, magyar nemzeti párti 
képviselőtesti tag azt az indítványt tette, 
hogy Rimaszombat városának küldött
sége a díszoklevél átnyujtásakor tárja 
föl a köztársasági elnök előtt Rima
szombat helyzetét és kívánságait. A be
szédet ugyan Harsányi főjegyző politi
kumnak minősítette s ezen a cimen a 
felszólalás fölött a közgyűlés vita nél
kül napirendre tért, azonban Telek en
nek ellenére elérte célját, mert

Eszenyi városbiró indítványára a 
közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy 
a díszoklevelet átadó városi bi
zottság tolmácsolja a köztársasá
gi elnök előtt a város gazdasági 

és kulturális kívánságait.
Telek A. Sándor beszédében hangsú
lyozta, hogy a díszpolgárrá választás 
megtiszteiés az állam első polgárával 
szemben, de ugyanakkor megtiszteiés a 
városra is, ha a köztársasági elnök szí 
elfogadja. Ezt a kapcsolatot az államfő 
és a város közt a város javára kivánná 
fölhasználni. Rámutat arra, hogy a város 
az államfordulat előtt megyeszékhely 
volt, ide futott össze a megye kulturá
lt,  gazdasági, közigazgatási életének 
minden szála. A megyék megszüntetése 
es a közigazgatási kerületek uj beosz
tása következtében a város elvesztette 
forgalmát s gazdasági tekintetben sok
kal nagyobb arányban szegényedett el, 
mint más városok. Az idegenforgalom 
csökkenése és a gazdasági hanyatlás 
mellett a város magyar kultúrája is 
szenved azáltal, hogy

az állami szolgálatban álló tiszt
viselők felsőbb intésre nem láto
gathatják a város magyar kultur- 

szerveit,
például a Polgári Olvasó Kört. Utal a 
köztársasági elnöknek ama mondására, 
hogy nem kell mindent Prágába centra
lizálni, hanem több vidéki központot 
kell létesíteni. Ebben a szellemben igé
nyelheti Rimaszombat is, hogy olyan 
vidéki központ szerepét tölthesse be, 
mint amikor még a közvetlen közelé
ben lévő falvakat nem csatoltak el más 
bírósági járáshoz.

Olyan községek tartoznak most 
a feledi járáshoz, amelyeknek la
kói Rimaszombat városán ke
resztül kénytelenek mostani já
rási székhelyükre menni. Köz- 
igazgatási szempontból is előnyö
sebb, nemzetiségi tekintetben is 
igazságosabb beosztás lenne, ha 
ezeket a községeket újból a ri
maszombati bírósági járáshoz csa
tolnák, mert ezáltat a rimaszom
bati járás területén élő magyar
ság újból visszanyerné nyelvhasz

nálati jogát.

A díszpolgárrá való választás következ
tében a város küldöttsége tisztelegni 
fog a köztársasági elnöknél. Ezt az ak
tust alkalmas pillanatnak látja arra, 
hogy a város helyzetét az államfő előtt 
föltárják és tőle orvoslást kérjenek, ne
vezetesen kérjék

Felsőbalog, Panyit, Jánosi, Dúsa,
Kisgömöri és a város tőszomszéd
ságában fekvő más községeknek a
rimaszombati járáshoz való csa

tolását
és megengedését annak, hogy az állami 
tisztviselők szabadon résztvehessenek a 
magyar kulturegyesületek munkájában."

A felszólaló képviselőtestületi tag, 
volt városbiróhelyettes indítványá
val egyet kell értenie Rimaszombat 
sorsa iránt érdeklődő minden jó
akarata embernek, mert hiszen a 
decentralizálás s azzal kapcsolato
san a több vidéki központ létesí
tésének gondolatát éppen kiváló 
köztársasági elnökünk s immár 
diszpolgártársunk, dr. Benes Edvard 
vetette föl, aki eléje terjesztendő 
kérelemre bizonyára nem zárkózna 
el attól, hogy minden tekintetben 
okos és helyes elgondolása és ter
ve a mi vidékünkön Rimaszombat 
központtal megvalósitassék.

Az ehez szükséges újabb köz- 
igazgatási beosztás, egyes közsé
gek ide csatolása s ezzel az itt 
élő magyarság nyelvhasználati jo
gának visszaszerzése annál is in
kább keresztülvihető, mert hiszen 
ezek a községek a legnagyobb 
részben eredetileg idetartoztak s 
csak politikumból csatolhattak an
nak idején más járáshoz. A felső 
balogvölgyi községek, Alsó és Fel
sőbalog, Uzapanyit, Alsó és Felsö- 
bátka stb. idecsatolása már régóta 
kisért, hiszen ezek a községek Ri
maszombaton keresztül jutnak az 
innét is még 12 km-re fekvő járá
si székhelyükre, Feledre, Jánosi, 
Dúsa, Kisgömöri községek is kö
zelebb esnek városunkhoz, mint 

j Feledhez. Jogos, méltányos és igaz
ságos tehát az idecsatolási kíván
ság, amint jogos az a kérelem is, 
hegy a tisztviselők, közöttük az 
magyar nemzetiségű állami tisztvi
selők ne korlátoztassanak a kor- 
mányhatóságilag jóváhagyott alap
szabályokká! működő magyar társa
dalmi és kulturális egyesületek lá
togatásában és ne történhessék meg 
többé az, hogy egyes hivatalfőnö
kök tisztviselőiknek merő oportu- 
nitásból az ilyen egyesületek elke
rülését ajánlják, vagy éppen azok 
látogatását s a tagbelépést megtilt
ják. Ennek a városnak nagy szük
sége van a társadalmi konszolidá
cióra. Nem szabad, hogy a sovi

nizmus hályogja húzódjék a sze
mekre s annak vakságával meg
verve elgáncsolódjanak nemes tö
rekvések, a köznek, ennek a vá
rosnak jót akaró cselekedetek s 
egyes piszkálódni szerető türelmet
lenkedő mindenben kákán csomót 
keresni akarása megzavarhassa a 
társadalmi békét és a kultúra szor
gos pallérjainak építő munkáját.

Rimaszombat kívánságainak tel
jesítésével csak jó áradna erre a 
városra, annak közönségére, kell te
hát, hogy e jogos és helyes, mél
tányos és igazságos kívánságok a 
legmagasabb helyen előterjesztesse
nek, a jóban bizó reménységével 
hívén azoknak meghallgatásában és 
mielőbbi valóra válásában.

A magyar egység jegyében megin
dult mozgalom eredményeképpen „Egye
sült Országos Keresztényszocialista és 
Magyar Nemzeti Párt" névvei megala
kult az egységes magyar párt. A meg
alakulás kimondása az országos keresz
tényszocialista párt végrehajtó bizottsá
gának javaslatára az országos pártveze
tőség Pozsonyban, folyó hó 10-én tar
tott ülésén történt. A magyar egységért 
mi is örömmel állottunk a küzdők so
rába s nem egyszer leszögeztük az egy
ség szükségét és létrejöttének elkerül
hetetlenségét, azokkal szemben is, akik 
ezt a nagyjelentőségű mozgalmat min
den áron elgáncsolni szerették volna. 
Annál nagyob megelégedéses örömünk 
most s érthető érdeklődéssel nézünk a 
testvérpártokat egyesitő egység gyakor
lati megvalósítása elé.

A feledi járás magyarsága 
a magyar egység mellett.

Sorozatos tisztujitds a pártszervezetekben.
A Magyar Nemzeti Párt március ha

vában is tovább folytatta a községi párt- 
szervezetekben előadásait, igy Alsóbalo
gon, Rimaszécsen, Csízben, Serkén, Ri- 
masimonyiban, Rimapálfalán, Darnyán, 
Sajólénártfalán, Hanván voltak nagysza
bású pártgyülések, amelyen jelen volt 
a országos elnöki hivatal kiküldöttje is, 
aki mindenre kiterjedő gondossággal is
mertette az általános politikai és gazda
sági helyzetet. A pártszervezetek minde
nütt bizalmukat fejezték ki a Magyar 
Nemzeti Párt Vezetősége iránt és egy 
öntetüen kívánják a magyar egység 
megteremtését. — Sok községben meg
történt a tiszíujitás, sok községben csak 
uj bizottságokat áilitottak fel.

Alsó—Felsőbalos: Elnök Ifj. Tóth Já
nos túri, alelnök Id. Pecsők István, pénz
tárnok íbos Ferenc, jegyző Ibos István 
kopasz, Alsóbalogról, Kresnye András 
Felsőbalogról. Választmányi tagok : Mol
nár Gyula, Molnár István, Ibos István 
alsó, Pál József Felsőbalogról. Körzeti 
választmányi tagok Alsóbalogról: Vitá- 
rius Lajos, Vitárius András, Póznán 
Gyula, Felsőbalogról: Póznán János, 
Szabó József, Kovács Bálint. Kulturális 
bizottság: elnök Leeső Gyula, tagok : j

Molnár Bála, Tóth Gyula túri, Molnár 
Gyula, Palgút Gyula. Szervező bizottság: 
elnök Pessei János, Ibos István kopasz, 
tagok : Ibos István alsó, Kresnye And
rás fidli és Fodor József gy.

Csíz. Kulturális bizottsági elnök Tö
rök Rudolf, tagok : Máthé Dániel, Galo- 
vitz Gyula, Tóth Rezső, Szervezőbizott
sági elnök : Harnócz Lajos, tagok: Tö
rök Sándor, Tamás László, Finkey Jó
zsef, Majoros András, Finkey Sándor.

Serke. Kulturális bizottság: elnök 
Bódi István, tagok: Tuba László, Ifj. 
Huszíi Béla.

Rimasimonyi. Kulturális bizottság: el
nök G. Bacsó Gyula, tagok : K. Vég 
Barna, Szaniszló István, Varga Lajos.

Rimapdlfala. Kulturális bizottság: el
nök Csobo Gyula, tagok : Majoros Gyu
la, id. Bódi Béia, alsó Csobo István, 
Mezei József.

Darnya. Elnök K. Zsófi István, alel
nök Ifj. Demeter István, pénztárnok Zsó
fi Gyula, ellenőr Jéney Géza és Lakó 
János. Választmányi tagok : Szekeres Bá
lint, Imre Imre, Zsófi Mihály, Szaniszló 
István. Kulturális bizettág: elnök Bőd 
János, tagok : Zsófi László, Boholy Ist
ván, Farkas Zoltán, Janó Gusztáv.

Sajólénártfala. Elnök Gy. Csizi Lajos, 
alelnök Harnócz Gyula, pénztárnok Mol
nár Árpád, jegyző Csizi György, szám- 
vizsgálók : Madarász József, alsó Mada
rász János. Választmányi tagok : Rákosi 
Géza, felső Molnár József, Harnócz Já
nos, Varga Sándor. Körzeti kiküldöttek: 
alsó Molnár Géza, Harnócz Lajos, Mol
nár Dániel. Kulturális bizottság: elnök 
Harnócz Gyula, tagok : Ifj. Csizi Pál, al
só Madarász István, Harnócz János.

Hanva. Elnök Id. László András, al- 
einök Katona András, pénztárnok Tóth 
Márton, számvizsgálók : Juhász István, 
Varga László, jegyző Katona István, vá
lasztmányi tagok : Tamás Miklós, Tóth 
László, Dávid József, Tóth Miklós, kör
zeti kiküldöttek : Bráz Pál, Katona
László, Ferenc Barna. Kulturális bizott
ság : elnök Kasza Géza, tagok : Szabó 
István, Juhász Zoltán és Bráz János.

Az adókat honnan fizessük ha a 
keresetet mások vágják zsebre?

A mamutvállalkozások (Bafák és 
hasonlóak) legelőször a cípészipa- 
rosokat tették tönkre ugyannyira, 
hogy ezeket ma már egészen bát
ran törülni lehet a foglalkozási 
ágak sorából, pedig valamikor 
mennyi ilyen iparos volt váro
sunkban.

Aztán következtek a szabók. 
Azok most vívják élethalálharcukat 
a minden szlovenszkói városban 
egyre nyiló fióklerakatokkal, ruha
üzletekkel, amelyek a kész ruhák 
árát olyan minimálisra szabták, 
hogy ma a kisiparos többet kér a 
ruha megvarrásáérf, mint a meny
nyiért ők a kész ruhát adják. Azon
felül házalók is járják a városokat, 
akik szövetet kínálnak megvételre, 
sőt mértéket is vesznek és néhány 
nap múlva kész ruha érkezik rész
letfizetésre.

Az asztalos mesterség helyzete
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sem rózsás már ma. A nagy bútor
gyárak fióklerakai teljesen kiszo
rítják a kézműipar által eddig szál
lított bútort és bizony nagyon cse
kély ma azoknak a száma, akik kis
iparossal készíttetik el a bútorukat.

A nyomdaipar szomorú helyze
téről is azt kell megállapítanunk, 
hogy annak okozója a mamut és 
államnyomdák olyan konkurenciá
ja, amelyet a mai viszonyok kö
zött elbírnia lehetetlenség.

De semmivel sem rózsásabb a 
kereskedők helyzete sem. Az álla-; 
mi monopóliumok beavatkozásai' 
egyre több kisegziszienciát foszta
nak meg az életlehetőségektől. A 
gabonakereskedőknek mintegy 80 
%-a kiesett a közvetítő kereskede
lemből, mert gabonakereskedéssel^ 
csak a bizományosok (városonkintl 
4-en 5-en) foglalkozhatnak. A szö
vetkezeti eszme támogatásával egy- 
re-másra nvilnak a legkülönbözőbb 
szövetkezetek, melyek a cipőfény- 
máztól az autóig mindennek eladá
sával foglalkoznak. A szövetkeze
teknek pedig olyan nagy adózási 
és fuvarelőnyei vannak, hogy azzal 
a kiskereskedelem hasztalan pró
bálja felvenni a versenyt. Előbb 
utóbb alul marad. És végül a gyári 
lerakatok, fióküzletek, egységáru
házak által képviselt mamuttőké
vel találják szemben magukat a 
még megmaradt kereskedők, akik
nek sorsát máris megpecsételte az 
egyenlőtelen verseny, amelyet a 
tőkeerősség mellett az ilyen válla
latoknak nyújtott adó és fuvarked
vezmények jelentenek.

Nyilvánvaló, hogy minden diva
tossá lett sirás dacára is meg kell 
állapítani, hogy a panaszok nem 
alaptalanok és hogy a kereskede
lem és ipar most vívja nagy gaz
dasági forradalmát, mely előbb- 
utóbb ezen osztályok teljes meg
semmisülésével fog végződni.

Tragédia.
Siri csend leit, a talán még sohasem 

hallott halslordiíás megszűnt s én re
megő testtel bújtam édes apám mellé a 
fenyőgalybő! veteti priccsen s a rémület
től hideg tagjaimat melengettem testén.

Odakint sötét éjszaka volt. A kis men- 
házat övező fenyvesek között bujdosva 
kóborolt a mindig nyugtalan erdei szél 
s a menház felé hajló ágak leiógó vi
torláját végighuzta annak mohlepte zsin
dely tetőzetén. Ez a parányi nesz a 
vaksötétben olybá tűnt nekem, mintha 
sóhajtó szörnyek feszegetnék a meg- 
megsuhénó öreg tetőzetet s még na
gyobb rémülettel bújtam apám mellé.

— Érthetetlen — szólalt meg egy idő 
múlva — mi volt az az ordítás és si 
koitás? Emberi hang nem, hiszen az 
ember ilyen borzasztó hangot nem ké
pes kiadni, vad állaté nem, azt megös- 
merném.

Kis idő múlva benyitott az erdőőr, 
aki a szomszédban, az erdőörök szobá
éban aludt. A pislogó kis gyertya mel
lett napbarnitotia sötét arca olyan volr 
mint a lenyugvó nap utolsó halvány 
sugaraktól imitt-amott megvilágított 
bronzszohor, csupán őszbehajó bajusza 
adott életet az egyformán barna arc
nak. Jól esett, hogy bejött, legalább más 
hang is megzavarja azt a szorongó 
csendet, melyet eddig csakis apámnak 
nyugtató mormogása tört meg.

— Tetszett hallani azt az ordítást ? — 
kérdezte kis vártatva,

— Hát persze, hogy hallottam — vá
laszolta apám — és mi lehetett ez? Em
ber nem, vad állat nem, hacsak nem 
valami házi állat ?

— Én is arra gondoltam — szólt — 
de hát mit keresne itt, ilyen messze a 
falutól, házi állat, még hozzá ebben a 
vaksötétben ?

— Mindegy már no — szólt apám — 
aludjunk tovább, majd reggel megnéz
zük abban az irányban, ahonnét a hang 
jött. Jó éjszakát.

Most, az adókivetések idején te
hát joggal merül fel a kérdés: mi
ből fizessük hát az adót, ha a 
hasznot, ha a keresetet mások vág
ják zsebre. Ez a kérdés azonban 
egyelőre nyitott kérdés marad, a 
melyre választ egyhamar kapni 
nem fognak, mert az adóigazga
tásnak is meg vannak a maga elő
írásai, melyek szerint az adót mégis 
be kell hajtani. Azt valakinek fizet
nie kell. A nagy hiba csak ott van, 
hogy az ügyek mai állása mellett 
nem azok fizetik, akik a hasznot 
zsebrevágják, mert azoknak még 
mindig óriási adókedvezményeik 
vannak. Ezért szorul rá a mai adó
zási rendszer megfelelő revízióra 
és egy olyan rendszer bevezetésé
re, ahol a fentemlitett faktorok is 
méltó részt kapnának az adófizetési 
kötelességekből, ha már kivereked- 
ték maguknak is a keresetből ne
kik kijutó nagyobb darab vajas
kenyeret. (Újvilág)

Őfensége, a gyermek.
Hozzászólás a diáklragédiák 

problémájához.
Nem tudom hol olvastam, nem tudom 

ki irta; lehet, hogy képzelet, lehet, hogy 
valóság.

A sas viharoktól védeií helyen, erős 
ágakból rakja fészkét, kibéieli puha, 
selymes tollával, hogy a kikelő kicsi
nyeknek meleg bölcsőjük legyen. Gon
dozza, őrködik felettük és ezer veszély 
között is megtalálja kicsinyei minden
napi táplálékát. De amint nőnek a fió
kák, a meleg, lágy toliak közé egy-egy 
tövist, majd kődarabokat rejt a gondos 
sas-anya és a pihe mind kevesebb j 
és kevesebb lesz. A gyenge fiókát 
már az anyai fészekben érik ütések, 
súrlódások és igy készül azokra a küz
delmekre, melyek a fészek széthullásá
val várnak reá. Sokszor zuhan, sokszor 
üti meg magát, mig megtanul repülni, 
de azután vígan hasítja a levegőt és 
nincs szélvihar, mely elsodorná vagy le
sújtaná, felülkerekedik a felhők fölé. 
mert a királyi sasnak a fia is király.

Az erdőőr kibaiiagoti. A gyertya las
san, sercegve leégett s ismét suttogó 
csend, sejtelmes hallgatás borult a men- 
házra.

Felizgatott képzeletemben megnöve
kedtek a hangok, óriások lettek a suho
gások s a közeiben felsíró lángbagoly 
hangjára remegni kezdtem. A kis kuvik j 
távoli kacagása kísérteteket varázsolt 
elém, gyermeki képzeletem egén ott 
láttam a száguldó boszorkányt, amint1 
vijjogva fut versenyt a tovauszó felhő 
foszlánnyal és sovány körmével a rezgői 
csillagot akarja letépni.

Valami triászától a menház nagyjá
ban megmunkált gerendafalának héza
gait kitömő mohában. Talán cickány? 
Ta'án kicsiny egér, mely az asztalon 
hagyott szalonna illatát érzi s be akar 
jönni hívatlan vendégnek? Mindegy...

A maszatolást rémült zajnak vélem s 
a száraz moha halk susogása medvét 
sejtetve velem, mely beszimatol a ge
rendák között és szinte várom a recse
gést, amikor fekete karmaival széttépi 
a ház gerendafalát, vagy leszakítsa az 
ablakdeszka elzáróját.

Reám tőr. A vaksöíétben érzem tor 
kának bűzös leheljeiét, borzalmas fogai
nak nyálas érintését, karmai nyomán 
a fájó sebet, azután magához ölei, ér
zem durva szőrét s mig tehetetlenül 
vergődöm karmai között, elrohan velem 
a vaksötétbe. Hurcol a fenyőfák között 
és visz, cipel a hegygerincen oda, ahol 
ez szaggatott éles sziklákkal bukik alá 
a szomszéd völgybe. Ott letaszít a 
mélybe s én zuhanok, bukom élről-élre. 
Testem csupa seb, tagjaim összetörve j 
s borzalmasan látom a mélységet, mely
hez közeledem. Nincs megállás. Nagyot- 
sikoltok és szállók, szállók lefelé a 
mélybe. Áttöröm a fenyvesek ágait és 
odalent a páfránnyal benőtt, zöld mohás 
kövek között holtan terülök el. És a 
medve jön, megkerüli a sziklát, utánam 
rohan s megráz borzalmas karmaival....

— Mi bajod, fiam, — kiált rám apám

Ezzel szemben a modern ember, aki 
arra van hivatva, hogy uralkodjon a te
remtett világ fölött, selymes bölcsőben 
ringatott egyetlen gyermekét mind több 
puhasággal és kényelemmel veszi körül. 
Szemet gyönyörködtető látvány ilyen 
ápolt, egészséges kis emberpalánta. A 
gondos szülők jutalma egy gyönyörű já
tékszer, kinek sirni nem szabad s hogy 
örökösen mosolyogjon, minden kívánsá
ga teljesül, akarata uralkodik a ház né
pe felett, dédelgetik, babusgatják, pedig 
éppen ezzel fojtják el benne az élni 
akarást. Érzi és tudja a gyermek, hogy 
ő a család kedvence, akit mindenki kö
rülrajong, akinek mindenki hizeieg, ele
inte pojácává, később pedig önző zsar
nokká válik, mert az anya elfelejtté ide
jekorán betenni a bölcsőbe a tüskét és 
kavicsdarabokat.

Az élet pedig nem sokat töiődve a 
pojáca-zsarnokokat nevelő anyák érzel
meivel, megtalálja útját a védett otthon 
falai közé is, amit a szülő meg nem tett, 
szétveri a fészket, kiköveteli jogos tu
lajdonát. Az elkényeztetett gyermek pe
dig megteszi első lépesét az élet előszo
bájába, az iskolába.

Eddig a nevelés, ha ugyan nevelésnek 
lehet mondani, egyéni volt. Az iskolá
ban keservesen veszi észre, hogy mig 
otthon az ő kívánsága a mérvadó, csak 
körülötte forog a világ, itt csak egy név 
a tömegben, akaratát nehezen tudja ér 
vényre juttatni, mert aki eddig paran
csolt, most engedelmeskedni tartozik. 
Sokat szenved a gyermek, nemkülönben 
a tanító is, akit a sors ilyen kis zsar
nokokkal vert meg.

A tanító az iskolában, mint egy nagy 
családi közösségben, kivételt nem tehet. 
Vélt sérelem éri ezáltal gyermekünk lel
két, orvosságot keres és talál a rabszol
gává váit szülőnél. Okos irányítás he
lyett még több pihe kerül a fészekbe. 
Jobban pultul az amúgy is puha mag
zat és kezdi gyűlölni a komoly munkát.

A sasfióka repülni próbálgat. Néha 
néha ie is zuhan, de minden esés csak 
serkentés a magasba.

Őfensége, a gyermek is felkerül a kö 
zépiskolába. Áz alaptudás meg van 
ugyan, de alkalmazkodni nem tud, nem 
ismeri az önállóan elvégzett munka örö 
mét, a balsiker buzdító hatása nincs 
meg benne ; ragaszkodást társaihoz, ta
náraihoz, iskolájához nem érez. Fájó 
üres szívvel kénytelen még a nálánál 
gyengébb tanulótársak magasabbrendii-

— mit álmodsz? Nyöszörgsz, sziikölsz, 
mintha kergetnének !

— Semmi, apukám,— válaszoltam — 
talán csak a szokatlan prics nyom s 
azért alszom oly nyugtalanul.

Hideg verejtékes tagjaimra szégyen
kezve húztam a puha takarót, de nem 
mertem elaludni.

Hajnalodott. Az ablak deszka résein 
beszivárgott az első halvány világosság. 
Mily végtelenül vártam ezt a derengő 
homályt, ezt a kis életet, melyben meg
tudtam különböztetni a menház primi- 
tiv berendezését s nem képzeltem el,
— mint a hamvadó gyertya pislogásá
nál — a fenyőtörzsből faragott lócáról, 
hogy lapuló hiuz.

Odakint megszólalt a pintyőke s fel- 
feícsendüiő egyszerű trillájával üdvö
zölte az ébredő napot. A fenyves cinke 
egyhangú cin cin-jével dalt varázsolt a 
fenyőóriások égfelé nyújtózó ébredésé
be s a kis királykák halk clppenéssel 
ágról-ágra szőkéivé tisztogatták a mo
hos ág-ikat. Tüzvörös fejecskéjük meg
annyi drágakő ragyogása a sötét tör
zsek közé betolakodó halvány fény
sugárban.

Gyorsan öltöztünk. A nyitott ajtón és 
ablakon betódult a fenyves erdők illata 
s a hajnal friss levegője élni akaró és 
élni vágyó emberré varázsolt mlndany- 
nyiunkat. Ebben a fenséges ébredésben 
eltűntek az éj sötét árnyai s titkon, 
mosolyogva néztem a százados törzsek
ből összerótt menház falát, melyet ál
momban a medve egykettőre szétsze
dett.

Elindultunk abban az irányban, amer- 
röl éjjel azokat a borzalmas hangokat 
hallottuk.

Odalent az emberektől lakott rossz 
világban, talán csak most kezdődik a 
reggel, most kondul meg a reggelt hir
dető kis harang, most fújja a kondás 
búsan búgó tülkét reggeli kihajtóra, mi 
meg idefent már jó ideje rójuk a har
matos gyeptől ragyogó ösvény puha 
pázsitját. Sehol semmi, csak fenyves

ségét elismerni. Lélekéltető táplálék után 
vágyódik, keres, kutat és ha tanárában, 
pajtásában véletlenül megtalálja, meg
menekült.

Egyik-másik magára marad. A sok
szor csintalan, hanyag, engedetlen gyer
meket tanárai nem szeretik, a szülőnek 
is kezd terhére válni, aki beleesik a 
másik végletbe és az eddigi becézgetés 
helyett büntetésben részesíti. A két ol
dalról jövő nyomást az életkedvéből ki
fosztott diák nem bírja, a zsarnoki haj
lam mégegyszer felülkerekedik benne, 
gyenge kis leikének egyetlen önálló cse
lekedetével bosszút áll azokon, akik 
nem tanították meg küzdeni, végez ma
gával.

A szülő az iskolát vádolja. Tagadha
tatlan, hogy mindenkor lesznek pedagó
gusok, akik talán jó mesteremberek, de 
a gyermekkel bánni nem tudnak. Mimó
don is kívánhatja ezt a szülő, mikor ő 
évek sorát pazarolta el gyermeke elron
tására, hogy a nevelő heti néhány óra 
alatt 40—50 elrontott életet hozzon 
helyre.

Az orvoslást a bajok ellen nem a 
gimnázium katedráinál kell keresni, bár 
ott jelentkeznek. A népiskola sem alkal
mas arra, hogy itt kezdjük a gyógyítást, 
hanem fel kell keresnünk a fenőzés he
lyt, a szülői házat.

A leírtakat csekély kivétellel megta
lálhatjuk mindazokban a családokban, 
ahol egy vagy legfeljebb két gyermek 
ül az asztal körül. Ezekkel, a vagyonos 
osztálynál a városokban a „nörsz" vagy 
a „fiüulein" foglalkozik, a kevésbé te
hetőseknél a szolgáló, faluhelyen pedig 
az „öreg szüle", esetleg az „ángyi". 
Idegenek veszik körül a gyermeket a 
fejlődés idején, mert a játékszer már 
megnőtt, a vele való foglalkozás unal
mas. Sokkal érdekesebbek a „társadal
mi kötelezettségek", a mozi, kártya, zsur 
és kávéház, vagy azoknak primitívebb 
falusi kiadásai.

De mert a szülői érzés az elfogultsá
gok közepette is felszínre tör, bűnös 
voltának tudatában a gyermek megértést 
sóvárgó vágyát haszontalan apró ked
veskedésekkel fojtja el.

Gyermeket nevelni általában csak a 
sok gyermekű szülő tud. Nem azért, 
mintha nagyobb pedagógiai tudása vol
na. hanem mert az élet kényszeríti erre. 
Elfoglaltsága, a sok siró-rivó apróság le
köti, léháskodni nem ér rá s igy nem is 
csempészheti a családba a könnyenélés

mindenütt. Mintha két zöld fal között 
járnánk, olyan e fiatalos bús falanksz- 
tere, melyben a természet mohaszőnye
get terített elénk, tarkiíva azt a gombák 
százszinü fejével.

Amint a mindig fiatalabb vágásba 
érünk, mindig több tisztás nyilik elénk. 
Kicsinyek ezek, csak éppen hogy még 
nem borult feléjük a szomszédok fény- 
sovár polyp karja, hogy elszívja az éle
tet adó, itt oly végtelenül becses nap
sugarat.

Az egyik tisztásnál az erdőőr megáll. 
— Tessék nézni, itt volt!

Odasiettünk jó apámmal.
Borzalmas képet láttunk, mely vér- 

szinü vörösségével halomra törte a zöld 
harmóniát. Egy ló teteme széjjeltépve. 
Még párolog. Nem messze tőle prüsz- 
kölést hallunk s amint odalépünk törött 
két első lábbal fájdalmasan tekint reánk 
a másik.

Ez hát a tragédia szintere. A moha 
köröskörűi fel van tépve, mély karom
nyomok a fekete erdei földben, zúzott 
csontok, törött gerinc. Ezek a szegény 
állatok halálfélelmükben ordítottak oly 
borzalmasan.

Egy fenyőcsoportnál az erdőőr leve
szi kalapját s csak annyit mond: Jézus 
Máriám l

Odamegyünk. Ott fekszik a kis pász
tor élettelenül. Szurtos kankója vérrel 
borítva hever a harmatos fűben, pisz
kos kis mancsa görcsösen szorítja a 
szekercét, melynek éle véres, sápadt 
arcára rémületet festett a halál.

Szegény csöppség, hős volt, de el
esett......

** jjc
A szemben húzódó friss vágás lila

virágos tengerében megmozdul egy fe
kete tömeg. Lomhán ballag kifelé a 
hegygerincre, otromba nagy fején végig- 
siklik az életet osztó nap ezüst sugara. 
Élvezi a fényt, egy percre megáll és 
nyalogatja szörnyű mancsait.

Plentzner Frigyes.
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szellemét. Kenyér és munkagond tölti 
meg a családi fészek levegőjét, amiből 
a gyermeknek is ki kell a maga részét 
vennie. Megtanulja a munkát már kis 
korában értékelni, megtanul küzdeni, 
élni, mert hiszen küzdelmet, életet lát 
maga körül.

A szülő sem képes sokszor elbicsak- 
lott eszméivel a gyermek lelkét hamis 
uíra terelni. Nevelésről jóformán szó 
sem lehet ; ezt szülők hiján elvégzik 
testvérkéi. Az alapjában véve önző gyer
mek, aki szívesen nyomja ei a magánál 
gyengébbet, ha nem akar alul maradni, 
kénytelen legjobb tehetségeit a felszínre 
hozni, hogy az egyenlők között az első 
lehessen. A versenyt már korán megis
meri s itt ébred tudatára, hogy társas 
lény, kinek nemcsak jogai, hanem köte
lességei is vannak.

Az iskolai fegyelem nem újság szá
mára, sőt szívesen hajlik meg előtte. 
Nem esik kétségbe, ha tanítója esetleg 
igaztalanu! fenyitette meg : sokkal gyak 1 
rabban jár ki odahaza egy-egy eltévedt1 
pofon. A rossz bizonyítványnál nagyobb 
gondot okoz az elszakadt nadrág.

Az atyai „adta-teremtették“ gyakrab
ban hangzanak ugyan, de sok felé is 
oszlanak, épp igy a szülői szeretet is, 
melynek súlya alatt az egy gyermek 
összeroppan.

ilyen ház gyermeke felkerülve a kö
zépiskolába, gyakran oly tulajdonságok 
hiján, ami az egy-gyermeknél megvan, 
valószínűleg nem is jó tanuló. A körül
mények, amelyek között éi, nem enge
dik, hogy teljesen tanulmányainak szen
telje idejét, de ez számára nem fontos. 
A belőle kiáradó egészséges életfelfogás 
elegendő fegyver, hogy harcát az isko
lában és az életben megvívja, nem ha 
sonlik meg önmagával és nem okoz 
problémákat a felnőttek társadalmának.

Szomorú, ha egy-egy diák eldobja 
életét. Nyersen hangzik, de semmivel 
sem találom nagyobb szerencsétlenség
nek, mintha felnőtt korában tenné meg 
ugyanezt. Minkét eset ugyanazon elbí
rálás alá esik, csupán a kivitel idejében 
van különbség. Mindkét esetben a szü
lőktől örökölt vagy ajándékul kapott 
testi vagy lelki gyengeségről van szó, 
mely állandóan erősitve és erősödve 
gyógyíthatatlanná lesz. Az egyén csak a 
természet törvényének tesz eleget, ami
kor eltűnik arról a küzdőtérről, hol csak 
az erősek számára van hely.

A szökési és kivándorlási esetek nem 
is olyan veszedelmesek, mint amilyenek
nek az első percben látszanak ; ellenke
zőleg, az élni vágyás megnyilvánulásai 
ezek. A gyermek önkéntelenül is sza 
badulni akar abból a légkörből, mely 
annyira legyöngiti, hogy még az első 
nehézségek leküzdésére képtelen.

Kalandozásra gyakran a büntetéstől 
való félelem csak addig tart, mig rá 
is viszi a gyermeket, de az a félelem 
nem eszmél és élő tudattá nem válik 
benne, hogy minden cselekedetünk el
bírálás alá kerül. Ha a jóért elfogadjuk 
a jultalmat, úgy legyen leikierőnk a bün
tetést is bátran elviselni.

Meggyőződésem, hogy amig a modern 
ember az egykének hódol, a diáktragé
diák száma csak növekedni fog, az élet 
maga hajítván ki magából a gyengéket. 
A történelem és a körülöttünk zajló élet 
bizonyítja, hogy életerős és küzdeni tu
dó emberek, akik az emberiség vezetői, 
népes családokból kerültek ki.

A probléma magától oldódik meg ab
ban a pillanatban, amikor a magyar 
család asztalánál ismét öt-hat mosolygó 
arcú emberpalánta foglalja imájába a 
mindennapi kenyeret.__________(Sik.)

Tisztujitás Jánosiban. A Magyar 
Nemzeti Párt jánosii pártszervezete a 
lemondó tisztikar helyébe uj vezetősé
get választott. Elnök lett Samu István 
postai, aleinök Samu Pál, jegyző Erdé
lyi András, pénztárnok Czikora Dániel. 
Ezenkívül hat lagbói álló intézőbizott
ságot választottak. — Kijelölték a kör
zeti kiküldötteket s külön gazdasági, 
kulturális és szervező bizottságot alaki- 
tottak.

A Magyar Nemzeti Pórt felső- és 
alsóvályi pártszervezetének választmá
nya a felsővályi kulturházban ülést tar
tott a fokozottabb szervezés, a kulturá
lis és gazdasági érdekek fokozottabb 
szolgálata érdekében. A gazdasági ü- 
gyek előadójául ifj. Kalas János alsó
vályi, a kulturális ügyek referensévé 
felsővályi Kálmánczy György választat
tak meg.

F e lh ív á s .
Felhivatnak mindazok, akiknek a RPS. 

illetve a RAC,-al szemben bármely cí
men, bárminemű igazolt követelésük 
van, hogy ezen követelésüket hiteles 
Írásban a RÁC. hivatásos pénztárnoká
nál, a városháza 11. számú szobájában 
8 napon belül, naponta délután 5 órakor 
okvetlenül jelentsék be, hogy jogos kö
vetelésük rendezése minél előbb kezde
tét vehesse. Be nem jelentett követelé
seket a RÁC. választmánya figyelembe 
nem vesz, azokat nem rendezi és nem 
egyenlíti ki.

Rimaszombat, 1936. március 14.
RÁC. választmánya.

Elmélyedő lélekkel,
gyorsabban kopácsoló szívvel repül gondo
latunk az em lékezés szárnyán s múltba futó 
lelkünk ünnepi hangulattal telik meg ma, 
március tizenötödikén, az emberi szabadság  
hajnalhasadásának emlékünnepén.

Nyolcvannyolc esztendővel ezelőtt, március 
tizenötödikén sarjadzott életre nem egy nép
nél a szabadnak teremtett ember szabadság
ért epedő vágyvirága, 1848 március 15-én 
pattant rügybe az emberi jogokat halálra 
sorvasztó hatalom fagyában sínylődött ma
gyar szabadság hervadó fája is

Szent ünnepnap ez a világ bármely táján élő 
minden magyarnak s ezt a beusőségteljes ma
gyar ünnepet, a szabadság felvirradtának, 
az emberi jogok érvényesülésének nagyszerű 
emlékünnepét tiszteletben kell íartaniok 
mindazoknak, bármely néphez tartozzanak 
is, akik felszabadulva a hatalom elnyomása 
vagy éppen a zsarnokság uralma alól, kivív
ták szabadságukat s az emberi szabadságot 
értékelni, megbecsülni képesek, azzal élni is 
tudnak.

Csendes elm élyedéssel száll, száll gondo
latunk az em lékezés szárnyán a nyolcvan
nyolc év előtti nagy nap történelmi nagy 
esem ényeihez s a mindenkor törvénytisztelő, 
lojális magyar ember hűséges szivével, m eg
becsülő leikével gyújtjuk lángra em lékezé
sünk templomának örökm écsesét.

Riigyfakadás.
Életrehivó március hátán, 
éltem fájának egyetlen ágán 
rügyecske fakadt.
Nyugodtan pihen bölcsője ölén 
s ha angyalkái lát álmának képén, 
bizony fölkacag.
Csend, halkszavuság, szerte a házban 
lábujjhegyen járnak mostanában, 
szú-nesz se hallszik.
Óra se ketyeg, megszűnt a zaj végleg, \ 
pszt! errefelé most csak halkan beszélnek: 
Unokám alszik!

Az elf ő köztársasági elnök születés
napjának megünneplése. Masaryk G. 
Tamás, a Csehszlovák köztársaság első 
elnökének 86 ik születésnapi évforduló
ja bár egyenesen az ő kívánságára nem 
képezett hivatalos ünnepet, f. hó 7-én 
városunkban a hivatalok, hatóságok és 
iskolák által ez évben is megünnepeite- 
tett, ezzel is kifejezésre akarván juttatni 
a bölcs gondolkozásu első elnök her
vadhatatlan érdemeit.

Igazságügyi kinevezések. Az igaz
ságügyminiszter ár. Peternák Sándor bí
rósági tanácsost a rimaszombati kerüle
ti bírósághoz heiyezle át. Dr. Peresek 
Sándor járásbiróvá neveztetett ki.

Mindennemű
vadászati

cikkek

A hősök emlékműpályázatára beér
kezett pályamunkákat az erre kiküldött 
zsűri, az eddigi intézkedések szerint 
ma, vasárnap, március 15 én bírálja el a 
Múzeumban, hol a pályamunkák a döntés 
meghozatala után 21 napig a közönség 
számára 1 korona belépődíj mellett ki
állíttatnak. A zsűri döntése elé érthető 
kíváncsisággal tekint városunk közön
sége.

Harangavatás Lekenyén. Március 
8-án avatta fel a lekenyei ref. egyház 
Egry Ferencz által öntött uj harangját. 
Az ünnepség délelőtt 10 órakor vette 
kezdetét, amikor is a megjelent előkelő
ségeket Király Bertalan és Mázik László 
fogadták taríaimas, lendületes beszéd
del, majd Lenkey Lajos egyházmegyei 
főjegyző — mint esperesi kiküldött — 
avatta fel az uj harangot. Ezután Csizy 
Kálmán alkalmi költeményét szavalták 
e! Jánosdeák László IV. és Jánosdeák 
Ilonka III. oszt. tan. árvalányhajkalapos 
apró magyarok, aranysujtásos magyar- 
ruhában. Majd Mázik Piroska elszavalta 
Szüts Lajos „Az uj haranghoz" c. köl
teményét, s utána a gyülekezet áhita- 
tos éneklése közben megkondult az uj 
harang s kezdetét vette a templomi 
istentisztelet. — Délután 5 órakor meg
ismételte a műkedvelő együttes Csizy 
Kálmán „Még igy is szeretlek" cimü 3 
felvonásos énekes népszínművének elő
adását. A környék intelligenciája zsúfo
lásig megtöltötte a hatalmas iskolater
met s szűnni nem akaró tapsorkánnal 
jutalmazta a lelkes gárda kitűnő játékát.

Ludwig Aurél előadása Rimaszom
batban. A rimaszombati községi magyar 
közművelődési bizottság eiőadásciklu- 
sának március 22-ére tervbevett elő
adása (Misecska Bernát: Az uj szlovák 
irodalom) az előadó akadályoztatása 
miatt elmarad s a legközelebbi előadás 
március 29 én (vasárnap) d. u. 3 órakor 
lesz a rimaszombati városháza nagyter
mében, amikor is Ludwig Aurél, a ma
gyar közművelődési szövetség szervező 
bizottságának központi referense fog 
előadást tartani „Kisebbségi kulturéle- 
tünk fejlődésének lehetőségei" címen. A 
kitűnő előadó előadása iránt városszerte 
nagy érdeklődés mutatkozik.
Csereakció |  { Csereakció

Ne bajlódjon régi Rádiójá
val, mert itt az alkalom elő

nyösen becserélni egy uj

P H IL lP S 'k ész iilék re
B O D N Á R  G.

Efekíro és Rádió cégnél
Vasút ucca 16. Telefon 29.

Csereakció |__________________ | Csereakció
Az egyenes adókról. E cim alatt tar

tott a múlt vasárnap délután előadást a 
helybeli közművelődési bizottság által 
rendezett előadás-ciklus során az itteni 
Polgárikörben Dósa József, a helybeli 
adóigazgatóság adóügyi titkára. A nagy 
szakértelemmel összeállított, az egyenes 
adókat részletesen ismertető s az adó
zóknak világos képet nyújtó érdekes 
előadást Havas Vilmos itteni reálgimn. 
tanár, a helybeli közművelődési bizott
ság agilis elnökének megnyitó szavai 
vezették be, ismertetvén a közművelő
dési törvény rendelkezéseit s az itteni 
egyes előadásokra vonatkozó program- 
mot a megjelent, alig 40 főnyi közönség
gel. Dósa József nagy figyelemmel hall
gatott, egyórás előadását a közönség 
zugó tapssal honorálta, Havas elnök pe
dig külön is megköszönte. Ehelyütt kö 
zöljiik, hogy az adókat ismertető ma
gyarnyelvű szakkönyvek megszerzése 
iránt a helybeli adóigazgatóság készség
gel nyujl felvilágosítást a hozzá fordu

Oílö 1/nl ninnnhímn vehet mé2 21 naP°n át a felmaradt téliZü flldl UluEÖOOfll árukbó,> u- m-: kötmt órut’ harisnyát>w u U1UUUUUU1I svettert, pullowert stb. stb.
TAUAQ7I II innATCliGntf E napokban megérkeznek az uj fazónu tavaszi angol 
IHiHoZ.1 UUUUl lwMuuh.  kosztümök. Kérjük a hölgyeket, hogy mielőtt kosztü
möt vennének, várják ki, mig n egérkeznek tiszia gyapjúból készült uj modell
jeink. Kaphatók leszrek minden színben és nagyságban az ösmert versenyképes 
arakban.

Tavaszi férfi felöltök, kabátok, öltönyök.
Hölgyek és Urak részére minden divatáru cikkben nagy választékunk van.

SBOR FE.|1F RIMASZOMBAT,

Kinő APOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, március 14-15-én, 
kiváló német film a híres énekessel Ben

jámin Giglivel. Siker :
Dalol a szerelem .

Kedden, március 17-én oroszul beszélő 
vígjáték, minden mozdulat nevetés és ka

cagás :
Kacag az egész világ.

Szerdán, március 18-án német társadalmi 
film különleges környezetből nagy bűnügyi 

történettel :

Zöld domino.
Csütörtökön, március 19-én németül be
szélő kém film 1 A volt központi hatalmak 

legnagyobb ellensége :

Azev, a moszkvai kém.

lóknak. Reméljük, hogy a közművelődé
si bizottság által rendezendő előadások 
iránt mindig nagyobb és nagyobb ér
deklődés nyilvánul meg.

A „János vitéz" Rimaszombatban. 
A Rimaszombati Magyar Dalegylet mű
kedvelő gárdája a „János vitéz", isme
retes nagyhírű daljátékot próbálja hetek 
óta. A szorgalmas, intenzív munka foly
tán a próbák máris az előadhatás stá
diumába jutottak, úgy, hogy a több 
mint 50 tagú műkedvelőgárda által 
március 21-én este a kiváló s annak 
idején városunkban is diadalmas sikert 
aratott, gyönyörű zenéjü, örökszép dal
játék a Polgárikör színpadán bemuta
tásra kerül. — Jegyek előre Pecsők La
jos üzletében válthatók. — Amint lap
zártakor örömmel értesülünk, a címsze
repet Hlozekné-Beliczky Böske vállalta, 
ami már eleve is biztosítja a sikert. — 
Bővebbet a plakátokon.

Elveszett egy férfi aranyóralánc febr. 
3 án Enyedi ékszerész és a Schreiber- 
féle gőzmalom között. A becsületes meg
találó 50 korona jutalomban részesül. 
C im :  e lap kiadóhivatalában.

Sakkhirek. A losonci sakkclub f. hó 
15-én (vasárnap) d. u. fél 3 órai kez
dettel barátságos városközi mérkőzést 
játszik a helybeli sakkclub csapatával a 
„Tátra" kávéház éttermi részén. Erre 
az érdekes küzdelemre bárkit szívesen 
látnak.

Kifosztották a városi népkonyhát.
Folyó hó 10-ére virradó hajnali órák
ban ismeretlen tettesek behatoltak a 
városkertben levő népkonyha épületébe 
s az előző nap odaszállított 50 kgr, 
zsirt, 25 kgr. rizskását és egyéb élelmi
szereket magukkal vitték. — A kár 
megállapítása folyamatban van. — Az 
államrendőrség erélyes nyomozást ve
zetett be a betörők kézrekeritésére.

Kedvezményes és vizumnélküli uta
zás a Budapesti mezőgazdasági kiállí
tásra, március hó 14—31. — Kedvez
ményes utazás a Prágai mezőgazdasági 
kiállításra, május hó 16—24. — Minden
nemű felvilágositás nyerhető és az iga
zolványok beszerezhetők Dickmann De
zsőnél, Rim. Sobota, Tompa utca 5.

SZÉPIRODALMI könyvek, levélpapírok, 
albumok, töltőtollak a „LITERATÚRAIBAN, 
Rimaszombat, Jánosi ucca 6.

Tavaszi felöltöt é s  ruhát
a  le g k ise b b  ü z le tb en
a legnagyobb választékban

a legolcsóbb árban vehet
G y u l a i n á l .

Rimaszombat, Masaryk-tér, Szoyka-ház.
Saját érdekében tekintse meg

ruharaktáramat.
♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb  
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Elitéit passzushamisitó. Tizennégy 
passzushamisitássa! vádolva állott vád
lottként Kusza István balogpádári lakos 
a helybeli kerületi bíróság Vágássy-ta- 
nácsa előtt folyó hó 9 én. A bíróság a 
vádak beigazolása után Kusza Istvánt 
passzushamisitásért hat havi fogházbün
tetésre ítélte.
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Halálozás. Brandt Rudolf kőmives 
iparos munkás életének 73 ik évében 
f. hó 11-én Rimatamásfalván elhalálo
zott. Nagyj részvét .mellett f. hó 12-én 
temették. Halálát; özvegye' szül.'.Czeber 
Zsuzsanna és szerettei gyászolják.

Mikor jelennek meg a Budapesti 
Nemzetközi Vásár utazási igazolvá
nyai? A Budapesti Nemzetközi Vásár 
igazolványai, amelyek tudvalevőleg a 
vásár alkalmából rendkívül mérsékelt 
áru utazást tesznek lehetővé 27 állam 
vasúti, hajózási és légi forgalmi vona
lain, már sajtó alatt vannak és március 
hó közepén fognak elárusitásra kerülni 
az összes utazási irodákban, valamint 
a vásár kb. 1000 bel- és külföldi kép
viseleténél és vásárigazolvány-elárusító
jánál. A vásári igazolványhoz csatolt 
jegyfüzet jelentős kedvezményekre jo
gosít a színházakban, szórakozóhelye
ken, a világhírű budapesti gyógyfürdők
ben stb,

Elitélték, mert a magyarokat szid
ta. Telek Mihály Osgyánból városunk
ba került volt borbély egy alkalommal, 
többszöri figyelmeztetés dacára is, szi
dalmazta az itt élő magyarokat, sőt a 
rendőrséggel is összekoccant, úgy, hogy 
a rendtörvény alapján megtették ellene 
a feljelentést. — A helybeli kerületi bí
róság folyó hó 4 én tárgyalta Telek 
ügyét és a Vágássy-tanács a „politikus" 
borbélyt el is Ítélte feltétlenül 500 Ké. 
pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetén 
pedig 12 napi fogházra. — Telek elité
lése miatt felebbezést jelentett be, de 
súlyosbításért az államügyészség kép
viselője is.

Nem engedte feleségét vallani. Sán
dor Antal tornaijai lakos felesége egy 
ügyből kifolyólag a biróság előtt állott, 
ahol tanúként akarták kihallgatni. Sán
dor nem engedte, hogy a felesége vall
jon és erőszakkal kihúzta feleségét a 
tárgyaló teremből. — A biróság Sándor 
Antalt feltétlenül négy havi fogház ás 
300 korona pénzbüntetésre Ítélte el.

Nyúl helyett barátját sebesitette 
meg. Dobos Sándor rozsnyói ny. tanító 
nyúlvadászaton vett részt, amikor vélet
lenül nyúl helyett egyik barátját sebe
sitette meg. A helybeli biróság gcndat- 
iansága miatt 600 korona pénzbünte
tésre Ítélte a vigyázatlan tanítót, de a 
büntetés végrehajtását a biróság 2 évi 
időtartamra felfüggesztette.

Letartóztatták az öngyilkos szerel
mespárt. Ösmeretes olvasóink előtt az 
a két öngyilkossági kísérlet, amely ez 
év február 26-án a helybeli államrend
őrség épületében játszódott le, amikor 
is egy uricsaiádból származó elzüllött 
kassai fiatalember, Timkó Sándor és 
szeretője, Kendi Erzsébet pincérleány, 
akiket külön-külön állítottak elő, a rend
őrségi épületben öngyilkosságot kísé
reltek meg. — A leány zsilettel felvágta 
ereit, a fiú pedig egy óvatlan pillanat
ban melibelőite magát. Mindketten a 
helybeli állami kórházba kerültek, ahol 
az orvosi tudomány megmentette őket 
az életnek. Még a kórházban való tar
tózkodásuk alatt érkezett le a helybeli 
államrendőrségre a briinni katonai pa
rancsnokság átirata, mely szerint kérik 
a két öngyilkosjelöitnek felgyógyulásuk 
után való letartóztatásukat. A brünni 
katonai parancsnokság ugyanis Timkó 
Sándort, mint katonaszökevényt köröz
tette s ezenkívül katonai kémkedéssel 
is vádolják. Miuián mindkét öngyilkos- 
jelölt már felépült, az államrendőrség 
mindkettőjüket letartóztatta és áíkisérte 
a helybeli államügyészség fogházéba.— 
Rövidesen Besztercebányára szállítják a 
szerelmes párt, ahol ügyükben megtart
ják a főtárgyalást.

Elítélték hatósági közeg elleni ki
hágásért. Gyenes Lajos és testvére 
István, juhászbojtárok Tornaija község 
utcáin közcsend'náboritást követtek el 
s a községi rendőr felszólításának sem 
engedelmeskedve, juhászbotjaikkal rá
támadtak a kötelességét teljesítő rend
őrre és életveszélyesen megfenyegették. 
A községi rendőr feljelentése folytán a 
helybeli államügyészség vád alá helyezte 
a két Gyenes testvért, akik felett folyó 
hó 9-én Ítélkezett a helybeli kerületi 
biróság. Hatósági közeg elleni kihágás 
és közcsendháboritás miatt a biróság 
Gyenes Lajost 3 havi fogházra és 200 
korona pénzbüntetésre, testvérét, Gyenes 
Istvánt pedig 4 havi fogházra és szin
tén 200 korona pénzbüntetésre Ítélte el.

Filmszínház. Folyó hó 14. és 15-én 
„Dalol a szerelem" cimü német film 
nyitja meg a heti műsort. E filmben 
gyönyörködhetünk Benjámin Gögli, a 
hírneves olasz tenorista művészetében, 
kinek partnernője Magda Schneider. 
Ahrens hajótiszt régi ismerősét keresi 
a hajón s véletlenül Liselotte kabinjába 
nyit. Szerelmi regény lesz a folytatása. 
Ahrens régi kedvese intrikái megzavar
ják az idilt s Lisilotte férjhez megy 
Curti énekeshez. Még egyszer kísért 
életében a régi szerelem, melyet azon
ban hamarosan legyőz.

Folyó hó 17-én „Kacag az egész vi
lág" cimü orosz film bemutatása iesz. 
Minden a feje tetejére van állítva e 
filmben, a zenei ötletek, a jazz stb. 
Egyes jelenetek groteszksége és erede
tisége, a könnyed mókák halmaza, de 
Ljuba Oriova remek hangja és Tacita 
teljes sikert vivtak ki.

Folyó hó 18-án a „Zöld domino" c. 
német hatásos társadalmi filmjáték ke
rül színre. Ellent Polnow készül elvenni. 
Az esküvő előtt Ellen nevelősziilei fon
tos titkot lepleznek le Ellen származá
sáról. A titok azonban Ellen tudomá
sára jut s megtudja, hogy atyja fegy- 
házban van gyilkosság vádja miatt. — 
Rendkívül bonyolult nyomozás révén 
igyekszik Eilen atyját tisztázni s kisza
badítani. Főszereplők Kari Ludwig Diebl, 
Theodor Loos és Carola Höhn.

Folyó hó 19 én az „Asew" cimü bécsi 
film kerül színre, mely a háború előtti 
Oroszorország politikai kulisszái mögött 
folyó életet, a szabadság élharcosainak 
merész világát tárja elénk. Titkos ösz- 
szeesküvések folynak, az Ochrana sorra 
letartóztatja a titkos összejövetelek tag
jait s csak későn sikerül leleplezni az 
áruiót. Főszereplők Fritz Rasp, Olga 
Csechová, Hilde Stolz stb.

Elitéit kommunista szónok. Szó Jó
zsef rimaszombati kommunista agitátor 
a választások idején Czakó községben 
szónokolt, mely beszédéért a rendtör
vény alapján eljárás indult meg ellene. 
A kerületi biróság feltétlenül egy havi 
fogházbüntetésre Ítélte el.

Elitéit „szerkesztő". Farkas Jenő ál
lítólagos kassai „szerkesztő" már régi 
ösmerőse a bíróságnak. Jelenleg is egy 
lőcsei csalási iigye miatt nagyobb bün
tetését töiti ki a lipótvári fegyházban. 
A rimaszombati fogházban töltött ideje 
alatt egyik fogolytársának pénzért Ígé
retet tett, hogy őt kiszabadítja. Termé
szetesen nem lett belőle semmi, a ka
pott pénzt pedig elköltötte és nem adta 
vissza. — Most Ítélkezett felette a hely
beli biróság, amely egy évi és három 
havi börtönre Ítélte el a „szerkesztő" 
urat. — Úgy az elitéit, valamint az ál
lamügyészség képviselője 3—3 napi 
meggondolási időt kértek.

Elitéit csempész. Kender Gyula sztra- 
cenai lakos állandóan csempészéssel 
foglalkozott. — Egy Ízben a csehszlo
vák határőrök a határon elfogták, de si
került megszöknie s átlépve a magyar 
határt, onnan reprodukálhatatlan kifeje
zésekkel iilette a csehszlovák határőrö 
két. A szökésben levő Kender Gyulát a 
helybeli kerületi biróság ezért 13 havi 
fogházbüntetésre Ítélte el.

s z í n h á z .
A sajtó elismerő szavával szólunk, 

szólhatunk arról a mindenben dicséretes 
munkáról, amit Farkas Paliék produkál
nak. Alkotásra készséges erő, mindig 
sziporkázó kedv és elevenséget hozó 
frisseség az, amikkel minden este meg
újuló rokonszenvre hangolja a közönsé
get maga iránt ez a tagbelileg kicsi, de 
tudásban egyre nagyobb és nagyobb 
színtársulat. Mert ne essék ez frázisnak, 
de tény hogy a szereplők alakitó művé
szete, játéka estéről-estére, darabról-da- 
rabra jobban kidomborodik és beigazo
lódik. hogy a művészetben nincsenek 
gátlások, az alakitó képesség kifejezésre 
jutásában nem lehetnek akadályok a 
„garnirung" hiányok sem. Az étkezésnél 
maga az étel a fő, a garnirung csak 
mellékes valami, amolyan Ízesítő-pótló, 
igaz azonban az is, hogy a finom sül
tet is izleiesebbé teszi a garnirung. Most 
ettől a garnirung hiánytól el kell tekin
tenünk s el is tekintünk sőt feledjük is, 
mert a lelkes művészgárda, a kiváló ze
nész-karnagy és zenekarának tudása,

igyekezete mindent feledtet és mindent 
pótol. Fokozzuk le ezúttal igényeinket 
az annyit hangoztatott garnirunggal 
szemben, abban a tudatban, hogy jövő 
re már az sem fog hiányozni és egy 
mindenben komplett társulattal látogat 
le hozzánk szivünkhöz nőtt régi, kedves 
művészbarátunk, Farkas Pali.

Addig is azonban a folyó szezon még 
hátralevő estéin látogassunk el magyar 
hűséggel a színházba s minden erőnk
ből támogassuk a művészet forrását 
szomjazöknak üdítő italt nyújtani képes 
magyar kulturapostolokat.

Március 8 án, szombaton esie „Katz 
bácsi" zenés és énekes vígjáték címsze
repében ragyogtatía Farkas Pali művé 
szetét. Vasárnap, hétfőn, kedden este 
nem játszottak itt színészeink, a jó vi
déket gyönyörködtették művészetükkel. 
Szerdán a „Tabáni orgonák", csütörtö
kön „Cseregyerek" operett, pénteken 
„Három ember a hóban" vígjáték ment, 
az összes szereplők kifogástalan játék 
és énektudásának újabb beigazolásával, 
a közönség megértő pártolása mellett.

ml.
További műsor:

Március 14-én, szombaton „Aki mer 
az nyer" operettet mutatják be.

Vasárnap d. u. „Tabáni orgonák" 
mérsékelt helyárakkal.

Vasárnap este rendes helyárakkal 
„Marica grófnő".

Hétfőn este bucsuelőadás „Szépség- 
királynő" opereítujdonság.

S P O R T .
P I N G P O N G .

Ping pong verseny Rimaszombat 
bajnokságáért. A RPS ping-pong csa
pata folyó hó 15 én (vasárnap) rendezi 
meg nagyszabású versenyét Rimaszom
bat város bajnoksádáért. A verseny ní
vóját nagyban emeli a losonci AFC., az 
eperjesi TVE., a füleki TC. legjobbjai
nak benevezése, valamint Ipolyság, Ti- 
szolcz és Rozsnyó csapatainak részvé
tele. — A férfi egyes és páros első 
második és harmadik helyezettel', vala
mint a női egyes és vegyespáros első 
és második helyezettéi díjazva lesznek. 
A verseny a Poigárikör nagytermében 
reggel 9-kor kezdődik, a döntő mér
kőzésekre csak délután kerül sor. — 
Belépődíj tetszés szerint.

F O O T B A L L .
RÁC- RME 2:1 (1:1) Bíró: Lehocky. 

Barátságos mérkőzés, melyen a csapa
tok még igen gyenge teljesítménnyel 
szolgáltak, ami nem valami biztató az 
elkövetkezendő bajnoki mérkőzések előtt. 
A RME jóval többet támadott, azonban 
a csatárok gólképtelensége égbekiáltó 
volt. A RÁC kevesebb támadása veszé
lyesebb volt. A RAC-ból kiemelendő já
tékot mutattak : Ács, Kocsis, Katz, Bu- 
resch ügyes kapusnak Ígérkezik. A RME 
legjobbjai Lőkös, Szlovencsák, Klincsák, 
Ríz voltak. A gólokat Kerekes, Kovács, 
illetve Tromka rúgták.

A tavaszi bajnoki forduló vasárnap 
veszi kezdetét. Sajnos, egyesületeink lé
nyegesen meggyengültén, esélytelenül, 
csupán lelkesedésük és odaadásuk fegy
verzetével indulnak a küzdelembe s 
igy közönségünk kevés hőstettet várhat 
tőlük.

A RME itthon látja vendégül a Ta
másfalai MSC csapatát. A helyzet az, 
hogy a RME t ez alkalommal egyálta
lán nem lehet favoritnak tekinteni s igy 
a mérkőzés kimenetele teljesen nyilt.

A RÁC Füleken az FTC kerületi csa
pata ellen játszik. Ismeretes, hogy a 
füleki játékosgárda oly kifogyhatatlan 
és értékes, hogy tartalékcsapata is felér 
bármely kerületi csapattal, miért is a 
meggyengült RAC-nak szinte kilátásta
lan a helyzete. Lelkesedéssel és küz
deni akarással lehet segíteni némileg a 
helyzeten.

Birkózás, ökölvívás.
A RME birkózói és ökölvívói seré 

nyen gyakorolják magukat s a szépszá
mú gárda képességeinek fejlesztése vé
gett az egyesület folyó hó 26-án az 
iyartársulat nagytermében birkózó és 
ökölvívó versenyt rendez, melyen részt 
vesz több neves csehországi s jelenleg 
itt katonáskodó birkózó és ökölvívó is.

F elelős s z e r k e sz tő : Rábely Károly.

R E M I N G T O N
Író- és számológépek 
képviselete és lerakata

„LEFKOVlTS“ Rtmavská Sobota.

Közeledik a tavasz!
Amiért bátor vagyok Önnek meg

említeni, hogy utánanézni szívesked
jék, vájjon mire lesz szüksége? Ki
váló méretszabászatom annyira első
rendű, hogy minden személyes kí
vánságát teljes egészében kielégít
heti és Önt tényleg jó, valamint meg
bízható kiszolgálásban részesítheti.

Kül- és belföldi szövetek nagy vá
lasztékban.—Szives pártfogást kérve, 
maradtam kiváló tisztelettel :

DANIEL1SZ MÁRTON, 
angol úri szabó.

Rim. Sobota, Stefaniková u. 8.

N e o d e n d r i n ,
ojtőviaszk é s  sotor

jutányosán beszerezhető a

BOKOR- drogériában.
Itt a tavasz, jön a nyár!
Van szerencsém a mélyen tisztelt kö

zönség tudomására hozni, hogy a tava
szi és nyári idényre való szöveteim és 
mintáim nagy választékban megérkez
tek, melyekből saját felügyeletem mel
lett készítek elsőrendű divatos külön
féle férfi ruhákat kifogástalan kivitelben, 
minden elfogadható áron.

Szives pártfogást kérve, maradtam ki
váló tisztelettel :

KRÁLIK JÁNOS
úriszabó Rim. Sobota.

E la d ó
Rimaszombat nyaraló telepén: 
a „Szarvas" szőlőhegyen két 
egymás mellett levő, legszebb 
fekvésű szőlő fajgyümölcsfák- 
kal, weekend-házzal. Termés
lehetőség 40—50 métermázsa 
gyümölcs.

Cim: e lap kiadóhivatalában megtudható.

A dohánybeváltó m ellett és a Forgách-utcá- 
ban K E R T -  és H Á Z T E L K E K  vannak

W *  eladók.
A venni szándékozók forduljanak 
► MAJOROS építőmesterhez i

a Forgách u. végén lévő Uj utcában,vagy 
Jánosi-ut 61. sz. alatt (Kövér féle autó
javító) udvar végén levő munkatelepen.

mely áll 4 szoba, konyha, éléska
mara a hozzátartozó mellékhelyi
ségekkel, valamint gazdasági épüle
tekkel és magános udvarral.

C m:  e lap kiadóhivatalában.

Kiadó
2 szoba, fürdőszoba, konyha.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Rimaszombat főforgalmi helyén: 
(Szoyka ház) üzleti helyiség rak
tárral vagy műhellyel kiadó.

Értekezni lehet a Szoyka-ház 
emeletén.

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R ábely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


